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VERWARRING, 

 

Vanavond ging ik met Toos naar Rob Westgeest op 
bezoek. Daar aangekomen werden we opgehouden door 
Rob’s vrouw Lies en de kinderen. We konden niet meer 
naar Rob, hij was net daarvoor overleden. In verwarring 
en ongeloof gingen we weer naar huis terug. Het komt 
altijd onverwacht, nog een bericht van Henk gekregen, 
‘’de laatste dagen ging het slecht met Rob’’, maar dan 

toch. Een groot vogelliefhebber en verenigingsmens is overleden. Wij wensen 
Lies en de kinderen veel sterkte in deze moeilijke dagen. Woorden schieten te 
kort, maar de herinnering zal altijd blijven.  
 
Nu weer aan de orde van de dag. 
Afgelopen zaterdag 21 mei zijn de bonden NBvV en ANBvV definitief 
samengegaan. De leden hebben positief gestemd op deze samenwerking.  
Ingangsdatum wordt 1 januari 2017. Voor die tijd moet er nog veel werk verzet 
worden, maar de deal is in ieder geval rond.   
 
Afgelopen zaterdag 14 mei is Henk met 21 leden op pad geweest. De Kolibri 
uitgaansdag. Het was wel koud, heb ik begrepen, maar iedereen had het prima 
naar zijn/haar zin. Goed verzorgd, een geweldig dag zoals Henk het naar mij 
verwoordde. Dus zeker weer voor herhaling vatbaar. Henk bedankt!! 
 
4 juni wandeling door de waterleidingduinen opgeven kan nog steeds. Siem 
Vos praat ongetwijfeld de wandeling weer aan elkaar. Vorig jaar konden we 
nog genieten van de geboorte van een damhert, waar maak je dat mee. Koffie 
en appeltaart staat als verrassing klaar op het eindpunt, wat wil je nog meer. 
 
Het eind van ons seizoen is nog niet in zicht. Er wacht ons nog een heuse 
fietsocht met aansluitend de barbecue bij de familie Lommerse. Vorig jaar 
wisten 50 mensen de barbecue te vinden en hadden er geen spijt van. Wilt u 
het ook meemaken? Geef u op bij Henk Haasnoot. Mocht het regenen dan 
krijgt u uw natje op het droge, ook daar wordt rekening mee gehouden. De 
fietstocht zal weer langs verschillende leden gaan. Nu wordt het hoge noorden 
aangedaan, dus geef u op. 
 
Als laatste activiteit zullen we weer de braderiestand bemannen in 
Noordwijkerhout. Altijd weer even gezellig en het is goed voor de promotie van 
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onze vereniging.  Er zijn altijd weer voldoende voorbijgangers die wat te vragen 
hebben over de vogels. Mogelijk kunnen wij antwoord geven op hun vragen.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Er is nog iemand overleden die we vanuit De Kolibri goed kennen. 
Willem was een trouwe leverancier bij de lunches van onze jaarlijkse 
vogeltentoonstelling en velen kennen hem natuurlijk ook van Snackbar De 
Koetiller. Namens bestuur en leden van De Kolibri wensen wij zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte in deze moeilijke periode. 
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======================================== 
 Nu even geen mededelingen 

======================================== 
 
Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
28 mei  Vogelmarkt Laatste markt voor de zomerstop.  
   Volgende markt 27 augustus 
                   11:30 tot 15:30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
03 juni  Medewerkersavond (betrokken leden allen uitgenodigd) 
 
04 juni  Wandeling door de waterleidingduinen met Siem Vos 

7:45 uur verzamelen bij parkeerplaats Panneland. 

8:00 uur vertrek 

10:00 uur terugkomst bij Panneland. (koffie met appelpunt) 

Verdere aandachtspunten: 

Er is wel sprake van kosten parkeren (2 euro per auto) en toegang (2 euro pp). 
Om kosten te drukken: 

 Iedereen met een (groeps)toegangsbewijs dit s.v.p. meenemen. 

 Mogelijk handig om met elkaar mee te rijden. 

 Trek niet iets felgekleurds aan. 

 Neem verrekijker en/of fototoestel mee. 

 Trek goede wandelschoenen aan. We lopen niet altijd netjes over de 
paden. 

 

Opgeven voor deze activiteit voor  3 juni: 

Bij Henk Haasnoot bij voorkeur via mail h.haasnoot@kpnplanet.nl of even 

bellen. 

 
09 juli     Fietstocht + barbecue (bij Piet Lommerse, zie volgende blz 
 

Spreuk van de maand: 

Sta op als je ergens mee zit 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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30 juli                  Braderie Noordwijkerhout 
27 augustus  Vogelmarkt 
01 september  Openingsavond / Sprekersavond  
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt 
13 oktober  Open Podium 
20 oktober  Bingoavond 
29 oktober  Vogelmarkt 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond 
26 november  Vogelmarkt 
08 december  Uitreiking prijzen TT 
17 december  Vogelmarkt 
 
 
 
 
 
 
 

De Kolibri Fietstocht en B.B.Q.  op 9 juli. 
  
Fietstocht overdag is gratis (wel met eigen fiets)  
Het programma van volièrebezoek volgt later. 
 

De B.B.Q vanaf 18:00 uur kost 15 euro per persoon. 
Dat is voor het eten en de hele avond drinken. 
Natuurlijk weer bij familie Lommerse zoals al jaren 
gebruikelijk. 
  

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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Dagje uit met De Kolibri 2016. 

Met Vogelvereniging de Kolibrie naar de beren in de polder oftewel naar het 
landgoed Hoenderdaell, voor mij het 2de uitje waaraan ik deelnam en gelijk 
gestrikt werd voor het schrijven van het verslag (bedankt Henk ) het weer zag 
er niet best uit gevoelsmatig zo een graad of 5 onder nul maar dit kon ons niet 
tegen houden……. Dus gaan  

Om half negen zijn we met 21 personen op pad gegaan naar het 
bovengenoemde landgoed, het was zo’n vijf kwartier rijden onder goede 
omstandigheden. 

Bij aankomst op het landgoed was er natuurlijk eerst een lekker bakje 
koffie/thee met een nog lekkerder gebakje met een fraai uitzicht aan de oever 
van de Oude veer, na het tweede bakje kregen we van Henk de entree kaartjes 
voor het park waar wij ongeveer om hal elf naar binnen zijn gegaan, duidelijk 
was dat de dieren die hier verblijven heel veel leefruimte hebben iets wat niet 
altijd het geval is, het eerste wat we van het park te zien kregen waren leuke 
lama’s en mara’s  die door Ingrid van Gerrit werden aangezien als kangoeroes 
en kort daarna ook nog een keer als krokodillen  geef niet hoor Ing het was 
nog vroeg en het zijn tenslotte geen vogeltjes he. 

Na ongeveer twee en een half uur door het schitterende park te hebben 
gelopen en waar we hele mooie dieren hebben kunnen bewonderen was het 
tijd voor de lunch, ook deze was heerlijk, nadat iedereen genoten had van de 
lunch zijn we om 14.00 uur op pad gegaan naar onze tweede bestemming die 
na wat heen en weer rijden weer geleid werd door Henk, op naar Nieuwe 

Niedorp, grootmoederstijd en motoren museum, 
voor sommige mannen een lust vooral de 
diesellucht die duidelijk aanwezig was,  maar ja 
daarvoor ben je ook in het motoren museum, na 
een interessante rondleiding door een met kennis 
gezadelde man waren we al weer toe aan een 
bakkie koffie/thee/fris om vervolgens het tweede 
deel van het museum te verkennen, 
grootmoederstijd, heel veel van deze items werden 
door ons herkend uit de tijd van onze opa’s en 
oma’  heel erg gaaf de verzamelde dingen zoals 
bijvoorbeeld sperziebonen in een weckglas van 

meer als 35 jaar geleden en er nog steeds goed uit zien of de bekende 
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schoolbanken met bovenin het inktpotje. Al met al heel erg leuk om dit 
allemaal terug te zien. Maar ook hier kwam een eind aan en zijn we 
teruggereden naar onze bollenstreek waar we nog zouden gaan dineren, dit 
gebeurde in Voorhout in de Boerenhaven. 

In een voor ons ingerichte ruimte hebben we onder het genot van een paar 
drankjes gewacht tot iedereen aanwezig was alwaar we daarna heerlijk hebben 
genoten van het diner en uiteraard heerste hier ook een ontspannen sfeer met 
heel veel gelach en gezelligheid, ik denk dat ik namens iedereen kan zeggen dat 
het een zeer geslaagde dag is geweest en wil dan ook de organisatoren heel erg 
bedanken en hopelijk tot volgend jaar. 

Met vriendelijke groet, 

Chris Koch  

 
 

M. Aanhane    Noordwijkerhout   07 juni 
P.H. Honsbeek    Katwijk     19 juni 
F.E.C.W. Hoogervorst  Sassenheim    20 juni 
R.C. Verweij    Noordwijk    20 juni 
J. van Dijk    Sassenheim    23 juni 
F.J.J. Leferink   Wassenaar    23 juni 
P.J.M. Koelewijn   Noordwijk    28 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeet niet je z.s.m. op te geven voor  
Dagje uit, Fietstocht en/of Barbecue  

bij Henk Haasnoot (zie elders in dit blad) 
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       SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijzen overspoelden Friese Wouden 

Op een gemiddelde winterse middag worden maar een paar honderd sijzen 
geteld tussen de elzensingels in de Noardlike Fryske Wâlden, vertelt ecoloog 
Ernst Oosterveld. Maar op zaterdag 5 maart waren het er duizenden die in 
golven over het landschap trokken en zich onderweg aan elzenzaadjes tegoed 
deden. 

Afgelopen winter telde Oosterveld om de veertien dagen een aantal percelen 
cultuurland in het noordoosten van Fryslân op de aanwezigheid van 
wintervogels. Het betrof mais- en grasland, omzoomd door elzensingels in het 
kleinschalige coulisselandschap van het Nationaal Landschap de Noardlike 
Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). De kale akkers vormen geschikt 
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foerageerhabitat voor zaadeters als vink, keep, putter en ringmus en bieden 
een mooie gelegenheid deze schoonheden van zangvogels van nabij te 
bestuderen. De combinatie met elzensingels rond de percelen is ideaal: met de 
singels als rugdekking wagen de vogels zich enkele meters het perceel op om 
elzen- en berkenzaad van de kale grond te pikken. En om bij het eerste het 
beste onraad weer snel in de singel te duiken. Deze obligate zaadeters (obligaat 
betekent letterlijk 'verplicht', dat ze weinig alternatief hebben) bleken in de 
akkers in de Wâlden, met overal elzensingels rondom, vooral elzenzaadjes te 
eten die uit de bomen waren gevallen. Zeker in februari en maart, als de winter 
op zijn einde loopt en er nog geen nieuw zaad is, vormt dit voor deze soorten 
een belangrijke overgebleven voedselbron. En elzenzaad is er in het 
coulisselandschap van houtsingels, gedomineerd door Zwarte els (Alnus 
glutinosa) in overvloed. 

Dwarrelend groepje 

Een vogelsoort die 's winters graag gebruik maakt van deze voedselbron, is de 
sijs. De sijs is in Nederland een wintergast die vooral in Finland, Zweden, 
Noorwegen en Rusland broedt. 's Winters kan de soort veelvuldig foeragerend 
in de elzensingels van de Fryske Wâlden worden aangetroffen. Karakteristiek 
zijn de groepjes dwarrelende vogels die hun aanwezigheid met fijnbesnaarde, 
hoge gilletjes kenbaar maken als ze samen in een els invallen. Anders dan de 
vinken zal je sijzen zelden op de grond aantreffen, maar vrijwel altijd in de 
bomen. Op een gemiddelde wintermiddag tussen de singels gaat het om een 
paar honderd exemplaren, in groepjes van enkele tot enkele tientallen vogels.  

Elzenzaad 

Op zaterdag 5 maart was dat anders. Vogeltellers hadden de vogeltrek op 
internet al aangekondigd; grote aantallen sijzen trokken noord- en oostwaarts 
door Nederland. Die in de Fryske Wâlden hadden duidelijk geen haast. In 
verschillende groepen met een omvang tot 400 exemplaren deden ze zich te 
goed aan het weldadige aanbod elzenzaad. De hele middag waren overal de 
kenmerkende zachte maar doordringende sijzenroepjes te horen en waren ze 
in de weer in de boomtoppen. Als kluwens door elkaar wriemelende bolletjes 
verplaatsten ze zich door de singels, driftig zaadjes uit de elzenproppen 
peuterend. Met de zon in de rug leverde dat een schitterend schouwspel op 
van dicht wriemelende verenbolletjes die in allerlei standen aan elzenproppen 
hingen, fraai oplichtend lichtgrijs aan de buikzijde en fel geelgroen aan de 
bovenzijde, scherp contrasterend met hun zwarte kapjes en kleine zwarte sik. 
De laatste sijzen trekken momenteel weg naar het noorden. 
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Goede sijzenwinter 

De winter van 2015/2016 was een bijzonder goede sijzenwinter. Al vroeg in het 
najaar werden groepen op trek gezien en dit voorjaar namde terugtrek ook 
grootse vormen aan. Op de soortpagina van Sovon vind je meer informatie 
over het voorkomen van de soort in Nederland. 

Tekst: Ernst Oosterveld, met medewerking van Albert de Jong, Sovon 
Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Baresi Franco, CC-BY-SA 3.0-licentie 

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor 
vogelaantallen 

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee  
6-apr-2016 - Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar 
voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten 
wetenschappers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee. Nieuwe zendertjes op de rug van wadvogels toonden aan dat 
kanoeten plekken met grote hoeveelheden kokkels links laten liggen en vooral 
gaan voor voedsel met een hogere kwaliteit. 

Meer is minder 

Anders dan altijd werd gedacht, gaan de kleine schelpdieretende kanoeten niet 
naar plekken waar de meeste kokkels bij elkaar liggen. “Eigenlijk ook weer niet 
zo verwonderlijk”, legt onderzoeker Allert Bijleveld uit, “het gaat niet alleen om 
kwantiteit van het voedsel, maar ook om de kwaliteit”. Kanoeten kunnen 
kokkels weliswaar makkelijk vinden op plekken waar er veel liggen, maar door 
onderlinge concurrentie hebben de kokkels er minder vlees ten opzichte van 
hun schelp en zijn daardoor van lagere kwaliteit. En kokkels van te lage 
kwaliteit worden door kanoeten gemeden. Omdat concurrentie overal in de 
natuur voorkomt, zal ’meer is minder‘ niet alleen voor kanoeten en kokkels 
gelden, maar voor veel meer dieren die afhankelijk zijn van de kwaliteit van 
hun voedsel. Deze resultaten hebben ook gevolgen voor het voorspellen van 
draagkracht, oftewel: hoeveel dieren kunnen leven van het aanwezige voedsel 
in een gebied zoals de Waddenzee. Deze kennis is van belang voor de manier 
waarop we de Waddenzee als werelderfgoed beheren. 

 

 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opvallende-trekstroom-sijzen
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opvallende-trekstroom-sijzen
https://www.sovon.nl/nl/soort/16540
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=65
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Fijnproevers en veelvraten 

De afweging tussen kwantiteit en kwaliteit verschilt per kanoet. Ze slikken 
kokkels in hun geheel door en kraken de schelpen in hun spiermaag. Hoe dikker 
de schelp van een kokkel, hoe groter de maag moet zijn. “Met een echoscoop 
hebben we maaggroottes kunnen meten van levende, in het wild gevangen, 
kanoeten. Daaruit blijkt dat kanoeten onderling verschillen in maaggrootte”, 
aldus Bijleveld. Kanoeten met een kleinere maag zijn vooral fijnproevers: voor 
hen weegt de kwaliteit van kokkels nog zwaarder dan de hoeveelheid. Daarom 
mijden ze die plekken waar kokkels dichter op elkaar liggen, daardoor zijn ze 
immers van mindere kwaliteit. Kanoeten met een grotere maag zijn vooral 
veelvraten voor wie juist de kwantiteit wat zwaarder weegt dan de kwaliteit. 
Veelvraten zijn daarom te vinden waar meer kokkels bij elkaar liggen. In de 
natuur kom je natuurlijk alles tegen tussen de uitersten fijnproevers en 
veelvraten. Bijleveld: “Het is de combinatie van kwantiteit en kwaliteit die het 
hem doet. Bij de bescherming van gebieden moeten we ons dus niet 
blindstaren op de hoeveelheid voedsel. De kwaliteit is ook van groot belang”. 

Een 
kanoet met opgeplakte zender en kleurringen om hem individueel herkenbaar 
te maken (Bron: Allert Bijleveld) 
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Als Nils Holgersson mee op de rug van een kanoet 

Door de snelle technische ontwikkelingen kunnen biologen tegenwoordig als 
het ware met een vogel meevliegen. In samenwerking met technici van de 
Amerikaanse Cornell University hebben Bijleveld en collega’s nu een nieuwe 
techniek ontwikkeld waarmee kleine soorten zoals kanoeten op de voet 
gevolgd kunnen worden. “Onze techniek lijkt op de GPS in je telefoon, maar 
werkt net omgekeerd: de ontvangers bewegen zich niet in de ruimte maar 
staan op het wad, waardoor we met kleine, lichte zenders kunnen werken”, 
legt Bijleveld uit. “Nu kunnen we voor het eerst als Nils Holgersson mee op de 
rug van kanoeten en zo komen we erachter dat ze andere dingen doen dan wij 
altijd gedacht hebben!”. 

Tekst: NIOZ 
Foto’s: Jan van de kam (leadfoto: vlucht kanoeten in de Nederlandse 
Waddenzee); Allert Bijleveld, NIOZ 

 
 

 

 

 

 

 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
 

Opgeven voor  
De Fietstocht en Barbecue kan nog net  

bij Henk Haasnoot (zie elders in dit blad) 

https://www.nioz.nl/nieuws-detail/anders-dan-altijd-gedacht-voedseldichtheid-op-het-wad-geen-goede-voorspeller-voor-aantallen-vogels
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Voor al uw 
vogelbenodigdheden en  

diervoeders 
 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 
 Vele soorten nestmateriaal 

 Div. broedblokken 
 Kweekkooien 

 Voorfronten (div. maten) 
 Div. soorten bodembedekking 

 T.T. materialen 
 T.T. hoezen / tassen 

 Div. soorten T.T. kooien 

 2K verf wit / zwart 
 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte 
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel 

Duivenvoer: Matador en Backs producten  
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 

 
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, 

Kangoeroe etc. 

 
Eerste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Vollenhove 

Laatste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 

Vogelmarkt     : Assen 
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 

 
Jet van de Kamp 
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 
Woensdagavond bezorgavond 
Op afspraak is afhalen mogelijk 
 

www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 

€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 
kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 

Geldig t/m september 
2015 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Wie kweekt wat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 
 
 
 
 
 
 
 

07 08 
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SUDOKU 

nummer 2 
 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
======================================== 
TE KOOP GEVRAAGD   5 kanarie TT kooien 

In redelijke staat, geen brandhout. 
Reactie naar andrefloor@live.nl 

  2 4  8    

7   1 6     

3 8 6       

   7   8  1 

 9    6    

  8   2   9 

2       7  

 5   7 3 4   

9    8  1  6 

 

mailto:andrefloor@live.nl
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout 
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur 
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout 
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 15:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat 
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 juli 2016. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Meekijken in broedkolonie van grote stern 

De grote stern is een van de meest karakteristieke broedvogels van de 
Nederlandse kust. Elegant wiekend boven de golven en duikend op vis. De 
meeste Nederlanders zullen grote sterns met name in Zeeland of het 
waddengebied tegenkomen. Vooral daar zijn de spectaculaire broedkolonies 
van soms duizenden vogels te vinden. Maar sinds kort kan iedereen ze thuis 
bewonderen dankzij een webcam op Texel. 

Geschikte broedplaatsen voor grote sterns zijn schaars geworden aan de 
Nederlandse kust. De sterns houden van kale of schaars begroeide eilanden 
waar geen recreanten of landroofdieren komen. Niet alleen zijn dit soort 
plekken schaars in ons land, broedkolonies worden ook steeds vaker 
weggespoeld door de toegenomen voorjaarsstormen als gevolg van de 
klimaatverandering. Om dit tekort te compenseren en de sterns meer rust en 
ruimte te geven, worden langs de Nederlandse kust broedeilanden aangelegd. 
Op veel locaties gebeurt dat binnendijks, want daar kunnen de nesten niet 
wegspoelen. Utopia op Texel, een fraai binnendijks natuurgebied van 
Natuurmonumenten, is daar een goed voorbeeld van. En dat hebben de grote 

sterns ontdekt. De 
afgelopen twee jaar 
broedden er op Utopia 
tot wel bijna 7.000 paar 
grote sterns. Van die 
broedkolonie kunnen we 
sinds begin april live 
meegenieten via de 
webcam van Beleef de 
Lente. 

 

Grote sterns (Bron: Jankees Schwiebbe) 

14.000 vogels op een kluitje 

Begin april zijn de grote sterns overigens nog lang niet allemaal gearriveerd en 
zijn ze ook niet altijd in beeld. De eerste weken van het broedseizoen 
kenmerken zich namelijk door grote onrust. De vogels zitten vaak dicht opeen 
op de nog kale schelpenstranden. Ze vliegen soms, zonder echt aanwijsbare 
reden, massaal op en zijn dan zomaar enige tijd weg. Soms is er wel degelijk 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/79
http://www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern
http://www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern
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een duidelijke reden dat ze wegvliegen. Als slechtvalken, haviken of 
kiekendieven op visite komen. 
 

Grote stern met gevangen visje op weg 
naar het nest (Bron: Jankees Schwiebbe) 

De komende weken zal het aantal vogels 
echter naar alle waarschijnlijkheid sterk 
toenemen tot hopelijk opnieuw de maar 
liefst 14.000 vogels die er vorig jaar te 
bewonderen waren. Vervolgens gaan er 
steeds meer vogels baltsen en uiteindelijk 
zullen snel de eerste eieren komen. 

Een onbetrouwbaar sujet 

Maar… bij de nomadische en notoir 
onvoorspelbare grote stern weet je het 
nooit. Waar het ene jaar nog trouw wordt 
gebroed, kan een kolonie een jaar later 
ook zomaar geheel verlaten worden. Er is 
niet altijd een peil op te trekken en we 

weten nog steeds niet precies waarom grote sterns soms wel en soms niet voor 
een broedplek kiezen. Het zal ongetwijfeld met voedselbeschikbaarheid, rust 
en veiligheid te maken hebben, maar onderzoekers hebben er nog steeds niet 
precies de vinger op kunnen leggen. 

Het wordt hoe dan ook spannend de komende weken. Blijven ze op Utopia? 
Gaan ze er weer massaal broeden? Hoeveel jongen worden er groot? En 
misschien verschijnen er ook nog andere onverwachte (dwaal)gasten voor de 
camera. Bijvoorbeeld de dit weekend ontdekte zeldzaamheid Forsters Sterndie 
ook vlakbij de camera op Utopia rondhangt. 

Beleef mee hoe de sterns baltsen, synchroon opvliegen, eindeloos krijsen, hun 
nest precies op pikafstand van elkaar bouwen, eieren leggen en visjes 
aanvoeren voor hun kroost. Het hopelijk prachtige vogelspektakel is live te 
aanschouwen via www.beleefdelente.nl. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl 

 

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27992422.ece/Vogelaars-razend-enthousiast-over-Forsters-Stern-op-Texel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.beleefdelente.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.birdphoto.nl/
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    

25 kg Kanariezaad € 27,50 
25 kg Tropenzaad € 23,75 
25 kg Parkietenzaad € 21,00 
25 kg Gr. Parkietenzaad € 23,00 
25 kg Volierezaad € 23,50 
25 kg Wildzangzaad € 32,00 
25 kg Postuurzaad € 30,00 
25 kg Agapornidezaad € 23,50 
25 kg Neophemazaad € 22,50 
25 kg Tortelduivenvoer € 18,50 
20 kg Onkruidzaad € 19,50 
20 kg Schelpenzand € 6,50 
25 kg Beukensnips € 8,50 
25 kg Witte snips € 9,75 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinee € 8,00 
    

  

 
Ook Himbergen en Witte molen voerders 
En Europese cultuur vogelzaden van 
Jan Koenings 
Alle broed en nest materialen  

    

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout. 

 

 Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 
Kanarie LLarget Espanol N.de Keizer 0252-413076 
Kanarie Lizard J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Lizard L.Noort 06-51334231 
Kanarie Munchener N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Munchener E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Norwich A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Raza W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Raza A. Lommerse v.d. Hulst 0252-376411 
Kanarie Raza A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanarie Satinet geel intensief M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanarie Satinet wit dominant M.E.R.v.Opstal 0252-373206 
Kwartels Bergkuif kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Chinese dwerg kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 
Kwartels Chinese dwerg kwartel P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kwartels Chinese dwerg kwartel R.Rotteveel 06-14965884 
Kwartels Chinese dwerg kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Chinese dwerg kwartel C.A.van Winsen 06-51886696 

Kwartels Chinese dwerg kwartel P.v.d.Zwart 0252-376077 
Kwartels Francolijn kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Francolijn kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 
Kwartels Japanse kwartel J.Floris 0252-518015 

Kwartels Roelroel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Witbuik Zandhoen Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Albifrons Nana Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Ara Nobilis Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Dubb geelkop Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Blauwgele Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien 
Blauwvoorhoofd 
geelschouder Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Geelwang Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart C.v.d.Valk 0252-372545 
Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 
 

 

 

 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 
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